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NZa tarief vastgesteld voor 2020
Het NZa tarief is recent opnieuw vastgesteld voor 2020. Het tarief is verhoogd ten opzichte van 2019
omdat bij de eerdere vaststelling geen rekening was gehouden met de kosten voor de aanschaf van
een jaarlicentie. Omdat alle GLI’s echter met een licentiestructuur werken is dat in het nieuwe tarief
rechtgetrokken. De nieuwe tarieven 2020 zijn vervolgens ook nog geïndexeerd voor loon- en materiële
kosten, zoals beschreven in de beleidsregel.
Prestatie- en tariefbeschikking GLI 2019
Prestatie- en tariefbeschikking GLI 2020
Het totale verschil per deelnemer voor een volledig traject bedraagt daarmee €25,83.
Prestatie
Intake
Basisprogramma (Q1 t/m Q4)
Onderhoudsprogramma (Q5 t/m Q8)

Tarief 2019
58,00
108,50
73,80

Tarief 2020
59,51
112,12
76,26

Duidelijkheid parallelle trajecten verschillende zorgverleners
Op ons verzoek heeft de NZa de beleidsstukken erop nageslagen om te checken waar en hoe is
vastgelegd dat een deelnemer -naast deelname aan het CooL-programma – ook een traject bij een
fysiotherapeut of diëtist kan hebben lopen. De terugkoppeling van de NZa luidde als volgt:
In onze beleidsregel GLI geldend in 2019 (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_272891_22/1/) staat
onder toelichting, artikelsgewijs bij artikel 4 het volgende:
“Bij patiënten vanaf een matig verhoogd GGR komt er vaak co-morbiditeit voor die leidt tot
additionele zorgvragen. De GLI sluit deze zorg niet uit, ook niet als het diëtetiek en/of fysiotherapie
en/of oefentherapie en/of psychologische hulp betreft. Deze zorg wordt verleend conform de
bestaande richtlijnen en conform de geldende voorwaarden van de Zorgverzekeringswet. Het is de
professionele verantwoordelijkheid van degene die de GLI aanbiedt om te bepalen wanneer de
problematiek van zijn cliënt plaatsvindt op een gebied waarop hij niet bekwaam is en wiens zorgvraag
zijn deskundigheid te boven gaat.”
Ook de beleidsregel voor volgend jaar (2020) (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_264720_22/1/) is
inmiddels gepubliceerd en daarin staat dezelfde tekst.
Kortom, wettelijk gezien mogen er meerdere trajecten parallel lopen bij verschillende zorgverleners
en zelfs de eis m.b.t. een verschil in indicatiestelling wordt in deze NZa passage niet genoemd. Let op,
we adviseren jullie wel om bij de zorgverzekeraar van de betreffende deelnemer na te gaan in
hoeverre deze nog aanvullende bepalingen heeft t.a.v. dergelijke parallelle trajecten.

Deelname GLI voor deelnemers die niet voldoen aan de inclusiecriteria
De mogelijkheid bestaat dat deelnemers zich aanmelden die niet voldoen aan de inclusiecriteria maar
toch willen deelnemen aan CooL en zelf de kosten willen dragen. Tot op heden was dat niet
toegestaan omdat de NZa deze uitzonderingssituatie niet had beschreven in hun regelgeving en er in
één groep niet een combinatie mocht zijn van declareerbare zorg en niet declareerbare zorg. Op ons
verzoek is daar naar gekeken en hebben we formeel bericht dat de regelgeving is aangepast. Dit
betekent dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 ook voor deelnemers die niet voldoen

aan de inclusiecriteria de GLI in rekening mag worden gebracht. De regelgeving voor zowel 2019 als
2020 is inmiddels op de NZa-website gepubliceerd.
Concreet betekent dit dat je deze deelnemers op kan nemen in je reguliere CooL-groep en dat deze
deelnemers zelf de factuur betalen. Ze kunnen deze factuur uiteraard niet declareren bij hun
zorgverzekeraar. Om verwarring en mogelijke fraude te voorkomen zou ons advies zijn om dit duidelijk
op de factuur te vermelden.

Nieuwe materialen op de website
Zorggroep Cohesie heeft een stappenplan opgesteld waarin zij puntsgewijs vermelden welke stappen
zij als zorggroep hebben doorlopen voordat ze met het CooL-programma zijn gestart. Dit stappenplan
kan behulpzaam zijn als je zelf nog met je zorggroep om de tafel moet, vandaar dat het gepubliceerd
staat op ons besloten deel van de website (let op, om het stappenplan te kunnen lezen of downloaden
moet je ingelogd zijn!)

Belangrijke data:
Geplande startinstructies:
woensdag 18 september 2019 Amersfoort (9.30-12.30, uitloop tot 13.00)
vrijdag 15 november 2019, Eindhoven, (9.30-12.30, uitloop tot 13.00)
Heb je interesse om deel te nemen, kijk dan op de website hoe je je hiervoor inschrijft.
Cool-training (tweedaagse) bij de Academie voor Leefstijl en Gezondheid op 9 oktober en 6 november
of op 4 en 25 november in Ede.

